
 و سکوالر کردن سکوالریسمتطور تاریخی مفهوم 

علم و   ی، راه را براه بودندکرد چگونگی کارکرد جهان، جامعه و انسان حیشروع به توض دانشمندان که  یهنگام

 هموار کردند.  سمی سکوالر

کنند و آنرا  حمله می سمیسکوالر ی امریکایی به هابرال یل تامحافظه کاران هر چند از جمهوری اسالمی تا طالبان، از 

نظر هستند که شمارند اما بیشتر تاریخنگاران هم در دوران معاصر می اتیزوال اخالق ها و نوعیمذهب توده باجنگی 

  -شود  یشناخته م 1« دوران جدید آغازین»به وجود آمد که به عنوان  یدر دوره ا ونیزاسیکه سکوالرسکوالریسم و 

 یمتمرکز برا یهاو رشد دولت یبحران مذهب ،یداره یکه علم، سرما ی، زمان۱۷۵۰و   ۱۵۰۰ یسال ها نیب یدوران

 با هم متحد شدند. یغرب یشکل آگاه رییتغ

  یبه معنا هرگز ،ونی زاسیسکوالرسکوالریسم و شوند. یم  ریبه اشتباه تعبو موذیانه  اغلب آگاهانه  سمیسکوالر میمفاه

  قا  یعم کردند، که برای سکوالریسم مبارزه می« دوران جدید آغازین» انییموارد، اروپا شتری. در ب و نیست نبود ییخدایب

شد،   تروچکک نید سپهر پوششمشخص شد.  پیشاز  شتر یب  دنیویو  ینیر دوام نیمرز ب ولی برای آنهابودند.  یحیمس

شد.   انیب یویشد، به صورت دنیم انیب ینید به زبان پیش از اینکه  ییدهایام و  هامیاز ب یاریکه بس یبه طور

دسترس هستند.   رقابلیغ انسانی عقل یبرا یابد قیاست که حقا شناخت فروتنانه استوار  نیبر درک ا یمبتن یسمسکوالر

 بشر مربوط است.   دنیوی اموربه  دهد،یبه دست م ایدن نیدر ا  ما که تجربه یمحدود نشیتنها ب

.  ایجاد شد. در همه جا بازار مردم بوجود آمد یماد یدر زندگ یریچشمگ  راتییتغ ،یجامعه غربدر  ونیزاسیبا سکوالر

و   شمی. ابردیجد یایها، تنباکو و شکالت از دنهی: ادوجدید یزهایچ پر ازبود  ییایدن ،سکوالر تازه در حال ظهور یایدن

 از خاور دور.  یدوزو گل  ینیچ  ،یعثمان هیاز ترک روزهیف

و  ، نوآوریاختراعات خود هاییاروپا ،وارداتی بیو غر بیعج مصنوعیو   یعیطب  اءیاش آورسرسامعالوه بر مجموعه 

 یاپنبه یهاپارچه بافتن  ،یاگریمیک  ریبا تقطاز تجربه و  داروها آن میان ساختن، از کردندابداع شماری بی دیجد یمدها

  یمتیق یهاسنگ بالباس که های تزئینرنگ شده بودند، جواهرات و  2ی ک یمکز قرمزدانهکه به رنگ قرمز درخشان با 

  یداستان بیو غر بیعج هایزیچاین  یهمهشد. یبندر هرمز به اروپا حمل م قیاز طر که ا،یکلمب  و نفیس از گرانبها 

برای   اتیماد یایدنجهان اطراف و . درک ای نبود، کار سادههستند یها واقعکدام داستان  نکهیداشت و دانستن ا شگفت

 مهم شده بود.  نهایتیب مردم

- چگونه» یهااز کتاب یبا انبوه کنندیچگونه کار م ها و ابزارهاپدیده نکهیا و کنجکاوی درباره به دانستن ازین

 یک ی مکان یهامهارتمربوط به  یهاشد. کتابمی، برآورده دیجد هایخوانندگان با استفاده از چاپخانه یبرا 3«توانمی

 یهاشدند. آن رساله  نوشته یخط یهامعماران، صنعتگران و مهندسان در قرن پانزدهم در نسخه  ها،یتوسط توپچ

و  متخصصان ریسا یبراهر رشته ، توسط متخصصان بودند شده مصورمجلل  یها به شکلاز آن  یاریکه بس  ،نخستین

  انیو ب یک یمکان  ی ندهایفرآ حیبا تشر سندگانی، نواما . بودند نشده عیبه طور گسترده توز  تا آن زمان نوشته و عموم

  یهامهارت لیشروع به تبد - اسرار صنفی و گاه خانوادگی بودن آنها برخالف - هاابزارها و پدیدهکارکرد  یچگونگ 

شروع به فکر کردن در   ینچیلئوناردو داو یکردند. وقتو عمومی  یبه دانش علم و خانوادگی یاز دانش شخص یک یمکان 

 بود. انیدر جر یبه خوب انتشار عمومی دانش ندیفرآ نیکرد، ا هانیماش یباره

 
واقع   کی پساکالس خیو تار ی میانهسدهاواخر  یزمان یو در دوره ن، ینو خیاز تار یبخش (Early modern periodنخستین ) دیجد دوران  1

(، سقوط  یالدیم ۱۵۰۰) کی اما دوران آن در فواصل عصر پسا کالس  ست، یطور کامل مشخص نعصر به نیا  یزمان یاست. گرچه بازه

به شرق   ییایدر ریو کشف مس (، ۱۴۹۲ یکلمب در ابتدا ستفیکر  یخصوص سفرها(، رنسانس، عصر کاوش )بهیالدیم ۱۴۵۳) هیقسطنطن 

 نیا یژگیو نی. مهمترشودی( ختم م۱۷۸۹خصوص انقالب فرانسه )( و بهیالدیم ۱۸۰۰به عصر انقالبها ) تی( قرار داشته و در نها۱۴۹۸)

 .باشدیم انییاروپا  سطتو  دیجد یهانیاست که همراه با اکتشاف و استعمار سرزم یشدن بازرگان یجهان یدوره نوع
 اهانیگ رهیحشره که از ش نی . ا شودینام استخراج م نیبه هم ییرنگزا یااست که از بدن آن ماده یاحشره (Cochineal) یکیقرمزدانه مکز  2

 است.  یو مرکز یجنوب  یکایآمر یریمناطق گرمس یبوم کندیم هی انواع کاکتوس تغذ یبرخ ژهیوبه
3 how-to book 



 

را به  و فنون راهنما همراه بود که اسرار هنر یهااز کتابچه یبا انبوه در اروپا در قرن شانزدهم یانقالب کتابخوان

 ،یو کامال  کاربرد ساده یهاکتابچه نی. اندکرد دایپ در عموم مردماز خوانندگان  یمخاطبان مشتاق ،ندکردیم انیب لیتفص

  ینی زم قیبه حقا یشتریو مردم ب نمودندیم تیرا تقو سمیو سکوالر  کردندیرا رد م یورشهیپ  کاریعادات پنهان

 بود.  دانستن دیکل ساختن، «توانمی-چگونههای »کتاب. در عصر ظهور شدندمی مدو به آنها عالق یافتندمی یدسترس

ها( را )کتابچه مهارت Kunstbüchleinکتابچه  4اگنولف نیستیبه نام کر  یچاپخانه فرانکفورت کی، ۱۵۳۵در سال 

آن  کتاب فرانکفورت شگاهینما درعرضه  بود برایچاپ شده  ضخیمکاغذ   یارزان رو متیجزوه که با ق نیمنتشر کرد. ا

کار را   نیهم قا  یجهات، دق یاری. اما از بسآیدبه نظر  بنیادی تحولک ی جادیا احتمالی یدایکاند  کردکسی فکر نمی، سال

  لیها )به دالکه مدت یدر نحوه نگرش مردم به علم یبلکه انقالب –که بعدا  رخ داد  – یانقالب علم کیانجام داد: نه 

 . کردندیبه آن نگاه م یاعتمادی( با سوء ظن و بموجه

سنگ   یبرا زیآماما توهم یعرفانشبه یوجورا با جست واژه نیمعموال  ا  م،یکنیفکر م یاگریمی به ک یامروزه، وقت

 ریپذ هیتوج یتا حدود یمنف یهاشهیکل نی. امیکن یمرتبط م 6هیطال از فلزات پا جادیا یمبهم برا  ییهابا طرح ای ،5هسفالف

  ۱۳۱۷در سال  7و دوم ستیپاپ جان ب  . جای تعجب نیست کهکردیم دادیبدر اروپا  اناگریمیک یهستند. کالهبردار

کنند. در   نیتمر  مخفیانهخود را  مهارت شدندمجبور  اگرانیم یرا محکوم کرد و ک  مهارت نیا ایدور بیانیهص با میالدی

  رگگئو میالدی  ۱۵۹۶ سال به عنوان نمونه دردادند، میتوانستند وعده  یاز آنچه م شیمتخصصان ب ،یاگریم یک

به گفتن  یازیکند. ن پرآهن به طال  لیرا که پول نقد نداشت، با تبد 9وورتمبرگ  کرد که خزانه دوک   نیتضم 8هونائر 

 
4 Christian Egenolff 

.  کردندیم لیارزش را به اجسام پرارزش تبدآن اجسام کم لهیوساست که بهبوده یجسم( Philosopher’s Stone)سنگ فالسفه  یا جادوسنگ   5

است که   یاگریمیدر ک یا افسانه یموم باشد و ابزار یریپذسنگ و انعطاف  یکه به سخت ستیزی. سنگ فالسفه چستی جسم لزوما  سنگ ن نیا

 یبه انوشگ یابیو احتماال  دست یبازجوان ی، که براشدنیز گفته می  اتیآب ح بهکند. گاه  لیفلزات را به طال تبد تواندیم شدهیتصور م

 است.  غرب بوده یایمیهدف در ک نیتریُجستن یطوالن یمدت یبرا  جادو  سنگرفت. بکار می( ییرای)نام
  لیتبد  اگران، یمیهدف دراز مدت کی و مس. سرب و رو کل، یآهن، ن ، نمونه . برایدن شویم دهیاکس یبه آسان   گویند کهمیبه فلزاتی  هیفلز پا  6

 بها بود. به فلزات گران هیفلزات پا 
7 Pope John XXII 
8 Georg Honauer 
9 Duke of Württemberg   

- فدرال بادن التیامروزه ا گر،ید یخیتار نیدر کشور آلمان است که همراه با بادن و هوهنتسولرن، دو سرزم یخیتار ینینام سرزم وورتمبرگ

 . دهندیم لیوورتمبرگ را تشک



محکوم شد،   یدوک شکست خورد. هوناور که به اتهام کالهبردار نهیپرهز  تیاو با وجود حما زیکه طرح جنون آم  ستین

 شد. ختهیکرده بود به دار آو هیته اگریمیک یها شیآزما یبراکه دوک  یساخته شده از آهنمتری  ۹از چوبه دار 

و  ییدارو برای مصرف آب مقطر هیته باکرد. زنان   یخدمت م زین یتریپا افتاده و عمل شیبه اهداف پ یاگریم یاما ک

و بهبود   دیجد یهاتیفیکردند و ک یکه فوالد را گرم م یها زمان ستی. متالورژکردندیم ی اگریمیکدر آشپزخانه  ،یشیآرا

  ریتقط یآشپز هایظرف را در  ،10ت یآکووعرق  که زنان ی. هنگامکردندیم یاگری میک، دندیبخش یبه آن م یا افتهی

 یبود که نقش نیاگنولف اعالم شد، ا ایهسر و صدا توسط کتابچه مهارت یکه ب ی. انقالبکردندیم یاگریم یک  ند،نمودیم

  سویو به  ندهبیو فر بلندپروازانه یهادور از طرح هرا ب یاگریمید و اهداف کرک فیتعر  یاگریمیک یبرا یو عمل دیجد

 .ادد رییروزمره تغ  یهادغدغه 

هنرمندان،  برای هارنگدانه درباره ییهاشامل دستورالعمل کتابچه نیبود. ا یاز اطالعات عمل ایگنجینه اگنولف یکتابچه

 یبرا ییها، و دستورالعملاتفلز یو آبکار یحکاک یبرا ییهافوالد و آهن، دستورالعمل کردنسخت یبرا  ییهاکیتکن 

  یهمه منظوره جامع فناور یکتابچه راهنما نی. به طور خالصه، ابودها از لباس بردن لکه  نیها و از بپارچه یرنگرز

 بود.  ی میانهسدهدر اواخر  یو صنعت یخانگ 

از  درست" )استفاده Rechter Gebrauch d'Alchimei" آنبخش  کی، عنوان کتابچه کارکرد نیا یدر راستا

را که قبال   ریو دلپذ دیپنهان، مف  یهنرهاها و مهارتاز  یاریکتابچه »بس نیداد که ا  حی. اگنولف توضبود( یاگریم یک

کند.   یکارگران ماهر« آشکار مهمه مند شدن بهره یبلکه برا اگران،یمیخوشحال کردن ک یپنهان شده بود، نه فقط برا

را منتشر  یاساده یدر مورد ماده و مواد، دستورالعمل ها یاگریم یک ییشبه جادو یهادگاهیاز د یاگنولف با چشم پوش

 از»استفاده درست  نینشان دادن تضاد ب یکند. برا یروی توانست از آن پ یم یکه هر کس ییهاکرد، عمدتا  دستور العمل

 : یافتمی انیپا دهندهاخطار شعر کی و سوء استفاده از آن، کتابچه با  «یاگریم یک

 است: یاگریمی ک امدیپ  زیچ هشت

 انت، یو خ بدگوئی فراوانخاکستر،  دود،

 و کار طاقت فرسا،  قیعم هایآه

 جا یب تنگدستیو  فقر

 ،یآزاد باش نهایاز همه ا یخواهیم اگر

 11.کن یدور گریا یمیک از

شد، اسرار   یچاپ و ترجمه م دیتجد پیوستهآن که  یها. دستورالعملافتی راه فرهنگ عامهکتابچه کوچک اگنولف در 

  یهاکتاب گریانواع د الهامبخش نیکتابچه همچن  نی. ادکرمیمنتشر در سراسر اروپا را  یقرن شانزدهم شماریب ایحرفه 

را که قبال    یاسرار تجار  یخوانندگان عاد همزمانآموختند،  دیجد یها. صنعتگران مشتاق مهارتشد «توانمی-چگونه»

ساده،  یهاروشو  نیبه قوان  یدست عیصنا هایمهارت اسرار لیبا تبد  اگنولف یگرفتند. کتابچه مهارت ها  ادیبود،  پنهان

 « برایتوانمی-چگونه» مبتنی بر یدانش فنمبتنی بر  انبوه تولید باوران را پیشه های مخفیمهارت کردن نیگزیجا

 کرد.  عیتسر انصنعتگر

هر هنر و   یبرا با  یشد. تقر  عیدر سراسر اروپا چاپ و توز   ۱۷و  ۱۶در قرن  گوناگونصدها هزار »کتاب اسرار« 

وجود داشت   ییوجود داشت. راهنماها ییهاکتاب ،یاز جمله رابطه جنس -هر نوع دانش سکوالر  -قابل تصور  تیفعال

  داد،یرا آموزش م مان یزا حیصح هایفنکه  اماهام  یکتابچه راهنما داد،یکه نحوه انتخاب همسر خوب را آموزش م

چگونه  دادندیآموزش م نیکه به والد ییهاو دستورالعمل کردند،یرا آشکار م تولید و تجارت یکه ترفندها ییهاکتابچه

. به عنوان  ندداد یم لیرا تشک یبزرگ  بخش یپزشک  یاریخود یراهنما هایابچهکنند. کت تیترب یفرزندان را به درست

و  هاعطر ،یپزشک  یها و شربت  رهایو ساخت اکس ریتقط   گاهکار کی یاندازوجود داشت که نحوه راه ییها مثال، کتاب

 . رفتشمار میبه «یاگریمی ک کاربرد درستاز » یگریکه شاخه د دادیرا آموزش م اهانیاز گ یشیآرا یهامایع

 
از   میالدی ۱۵از قرن و شمال آلمان  یناو یکه عمدتا در اسکانداست عرق یک نوع ( Akvavit ، aquavit ، akevitt ، aquavit ) تیآکوو  10

 " گرفته شده است. ی"آب زندگ یبه معنا aqua vitae نیاز کلمه الت aquavit واژهشود. یم رطمع اهانیو با انواع گ ریتقط  ینیزم بی س ایغالت 
 ی میانه با سرنوشت نویسندگان و پژوهشگران ایرانی دوران ما شباهت دارد. چقدر سرگذشت کیمیاگران سده  11



  شیاز پ شیاسرار ب یهارمز و راز خود را از دست دادند. کتاب یچاپ شده، اسرار تجار یهاکتاب یتشار گستردهبا ان

معما شود، و آنچه قبال  به عنوان  ورراز یک پیشه نیگزیبه طور مؤثر جا   تواندیم العملدستور کیکه  کردندیروشن م

پخش  ها اسرار که از چاپخانه  یها. کتابشود یتلق مهارت کیعنوان صرفا  به ستتوانیاکنون م شد،یم و راز تلقی

 تاثیر داشت.  نخستینمدرن  یروزمره در اروپا یزندگ برکه  ندبه وجود آورد کنجکاوانه دیفرهنگ جد ،شدندمی

 

 12ریار شهکتاب داد،  ر ییرا تغ خیتار  ریکه مس دوران نوزائیمشهور   اریبس توان« می-»چگونه یهااز کتاب گرید یک ی

 یسنت تصویر نیکسب قدرت و حفظ آن. ا یدرباره چگونگ  انهیگراعمل قا  یعم  یمتن -بود  یاولیماک  کولوی( اثر ن۱۵۳۲)

  خط سیر انهیگراواقع غایتبه یراهنماکتاب  کی نی. ادادیم حیرا توض  مطلوب و آرمانیحاکم  یهایژگینبود و و اهانش

 . کردمی میترس ا دقتب  ی نوزائیدورهخائنانه مزورانه، سالوسانه و  هایاستیس

 یاسرار حکومت دار یاول یماک هریارش کتاب د، رکیم ییابهام زدا یاگریم یاگنولف از ک  یهاکه کتابچه مهارت گونههمان

دوستش داشته باشند   ایاز او بترسند   ایشاه بهتر است رعا یبرا اید که آاد یم حیمثال توض ید و برارکیم آشکاررا 

دوست دارد هر دو را داشته باشد، اما   پادشاهکه اگر چه  است نیا نند،دایها اکنون میلیخ دی)پاسخ او، همانطور که شا

  ای  آسمانیاز نظم  ینیزم  سایه کیبه عنوان  گرید یاسینظم س  ،یاولی(. پس از ماکندبهتر است از او بترس ،دتوانیاگر نم

 ای حاکمعده  یو عمل جهانیمنافع و عالیق کنونی، اینخدمت به  یبود که برا یانسان یشد، بلکه ساختار ینم یتلق یاله

 شده بود. یطراح

(، درباره ۱۹۰۵) 13یدارهیو روح سرما یاخالق پروتستان ،خود سازندورادر کتاب  ، یشناس آلمانماکس وبر، جامعه

ی که او آن را نشانه بود  بنیادی یفرهنگ  رییتغ کیدوره مدرن رخ داد، نوشت،  لیاز جهان« که در اوا 14ییزدا»افسون 

 و محاسبه رقابلیغ یروین چیاعتقاد است که "ه نیمستلزم ا  رییتغ  نی. وبر گفت که ادانستیم تهی مدرن یویژه

 یو دستکار ینی بشیقابل شناخت، قابل پ - ولاصمبادی و حداقل در  - یعیوجود ندارد. جهان طب عتی" در طباسرارآمیز

 
12 Niccolò Machiavelli, The Prince 
13 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (آلمانی Die protestantische Ethik und der Geist 

des Kapitalismus) 
خرافات و  و کاهش ارزش  یفرهنگ خردورزی( عبارت از Entzauberung یو به آلمان Disenchantment یسی)به انگل ییزداافسون  14

اصطالح   نیا یغرب یو سکوالرشده کیبوروکرات  زه، یجامعه مدرن  یهایژگیو فی توص یدر جامعه مدرن است. ماکس وبر براباورهای مذهبی 

به سمت اهداف   ندهایارزش دارد و فرا  مذهبی از باور شیب یدرک علم ، یاست. به گفته وبر، در جامعه غرب هوام گرفت  لریش شیدریرا از فر

 شد. تصور می باغ بزرگ افسون شده  کیکه در آن جهان به عنوان  یبرخالف جامعه سنت ، رودمی خردورزانه



د. وبر به ناگر هنوز درک و رام نشده باش یحت ،شدنی استدرک و رام قابل زیه، همه چشدائیزدافسون  یایاست. در دن

  - شودیم تیهدا از سوی کشیشان یکه با الهام اله یعدن  دولت کی - سده میانهشده« در اواخر »باغ بزرگ افسون یجا

 .دیدیم فاعل، فاقد شخصیت و بیرا مرده کهکشانرا انسان محور و  هیجهان مدرن اول

  یرا به اصالحات پروتستان زدائی و رفع توهمافسون آغاز شد. او  یقلمرو مذهب از سمیسکوالر یبه سو راهبه نظر وبر، 

.  دار کردها را خدشه ی عرصه و شرعی در همه مقدس شمول قوانین  باورها در موردایمان و نسبت داد که، به گفته او، 

  آمدند.شمار نمیبه  یاله مصلحتبه طور خودکار   گریمقدس د یهانییخود را از دست دادند و آ ییکارا آثار مقدس

وبر جای تردید ادعا  نیادر شد. اما  لیتبد ی، به اعتقاد درونرها شده بود «ی»خرافات ییجادو  فاتیمذهب که از تشر

  نیطلبان پروتستان هرگز انکرد. اصالح دنیویامر مقدس و امر  نیحصار ب تیبه تقو یاست. اصالحات کمک چندان

رد نکردند. اصالح طلبان به شدت از قدرت خداوند در   رامداخله کند  امور دنیویدر  تواندیمشریعت ن تصور را که 

سکوالر را انکار نکردند، فقط   یایدندخالت شریعت در و پاداش افراد و جوامع دفاع کردند. پروتستان ها  هیمجازات، تنب 

 کردند.میکار را ن نیبه دستور انسان ا

 

فریب عجیب و  ، بلکه در عوض کشیدامور دنیوی نمیر مقدس و وام نیب  یمرزنیز ضد اصالحات  کی کاتول یسایکل

  یجهان اخالق" ،15بنری. به گفته مورخ رابرت اسکر نی مقدس نییآ برگزاری کرد، مانندمی جیخود را ترو یمذهب غریب

به  ستاره دنباله دار کی ظهور  ایکودک ناقص  کیآن تولد  رکه د  یجهان ،نیاطیپر از فرشتگان و ش "، جهانی شدشده

 .شدمعرفی می یالوقوع اله بیاز خشم قر یهشدار ایعنوان نشانه 

  تیح یمس یوریش لیاما نه به دل –رو به زوال گذاشت  یاواخر قرون وسط یاخالق یایدنواقعیت این است که 

گسترش   جهینت در، ی فرهنگ  یهانهیفن در تمام زم علم و ،، با رشد سوادبلکه. خواستیشده، آنطور که وبر ماصالح

. در  افتینقاط آن گسترش  نیقلب اروپا به دورتر زگوتنبرگ ا وهانسیقرن، اختراع   کی چاپخانه. در کمتر از  عیسر

 بود.  یکتابفروش ۸۴چاپخانه و  ۵۲ یدارا ایساالمانکا در اسپانشهر قرن شانزدهم،  لیاوا

 
15 Robert W. Scribner 



 

به ظاهر  یایجهان غرب با اح زدائیکه چرا افسون  کندروشن می توان«می-های »چگونهکتابچهچاپ و صنعت  تیاولو

بطور گسترده رایج روشنفکران رنسانس  انیدر م 16سمیهرمت یهمزمان شد. واضح است که وقت یباستان یمتناقض جادو

 17محاصره ابزارهایها و لی، جرثقهای خودکارماشینکنار گذاشته شد.  هانیماش یباستان به جادو ی، عالقه هرمسشد

  یهاکتاب گسترشبودند.   یک یمکان  اختراعاتشدند. آنها فقط  ینم دهیپنهان د یهاقدرت ز یانگ شگفت منبعبه عنوان  گرید

 گرایانانسانهستند.   ییجادو یبه نحو هانیکه خود ماش گستردندرا  اندیشه نیاسرار ا افشای یهاو کتاب یفن یراهنما

 لیدل نیبلکه به ا د،یبخشیم  ییها قدرت جادونیکه به ماش لیدل نینه به ا کردندمیستایش را   دوسحر و جا دوران نوزائی

 .ندداد  شیافزا را نددپروران یرا در سر م جادوگری یایرا که رؤ یی هاو استقالل انسان تیکه ظرف

 یهابچهآن کتا میمستق  یجهینت زدائیتوهم نیمنجر شد. ا بود وبر که مورد نظر از جهان« ییبه »افسون زدا یفن دانش

اسرار ممکن   یها. خوانندگان کتابکردندیم بیانساده  زبان را به ورانپیشه یدست عیاسرار صنا بود که توانمی-چگونه

در  یبهتر درکاما  سازند،یم را بادوام هارنگ ای کنندیآهن را سخت م یمواد خاص چرامتوجه نشده باشند که  بود

حرآمیزی - استی س یایمانند دن - یدست عیصنا یای. دنپیدا کردند انجام دهند،  ها راکار نیا توانمیه چگونمورد  خود   س 

 رها کرد. یاله وغیاز را از دست داد. خود را 

آنها نه تنها زیرا شدند.  یم  دهیاسرار« نام چهاغلب به عنوان »کتاب یفن یهاوجود داشت که چرا کتابچه یخوب لیدل

پنهان  یروهاین یبه معنا «یی»رازها گری د آنها دنیایدر کامال  محافظت شده را آشکار کردند، بلکه  یتجار یهاوهیش

بودند.   العملدستور ی هابه شکل کتاب توانمی-چگونه یهاکتاب شتری. بشتوجود ندا  عتی در طب و اسرارآمیز مرموز

 
 یها مکتب بر جنبش نیشد. ا جادیا  ستوسی سمجیهرمس تر یهااست که بر اساس نوشته  ی( فلسفه و مذهبHermetism) سمیهرمت  ای هیهرمس  16

 می قد اریبس یهابه زمان هیهرمس  مکتب است.قرار گرفته یادیمورد توجه ز گریداشته و در دوره رنسانس و روشن ریتأث  اریغرب بس یعرفان

 در سال مجددا   یهرمس ی هاوشتهن. افتیگسترش   یونانی یهاوفلسفه یفلسفه نوافالطون سزم، یگنوس  ت، ی حیبا مس یطور موازو به گرددیبازم

  نیرا به اروپا آورد و به الت یهرمس یغرب وارد شد. او متنها یایدگر به دن یبار انامیلئوناردو دا پاستو ی شی کش لهیبه وس یالدیم ۱۴۶۰

 ترجمه کرد.
انواع   گریها و دشهرها، حصار قلعه واریدرهم شکستن د یبرا یکه زمان محاصره نظام بودند ییشهربند ابزارهایا  محاصره  یابزارها  17

از  شی در سده نهم پ انی ها توسط آشورمحاصره شامل برج متحرک و دژکوب یابزارها  نینخست. فتریباروها بدست ارتش مهاجم به کار م

 . استفاده شد الدیم



 یاثربخش رایاز جهان است، ز یوبر یزادئی شدهافسون دگاهیبر د یمبتن العمل به طور سرشتیدستور کیاعتبار 

 است. پذیرو تکرار ینیب شیقابل شناخت، قابل پ عتیفرض استوار است که طب نیبر ا العملدستور

بذر  توانمی-چگونه ی هاو رو کرد، ظهور کتاب ریرا ز یک ی زیو متاف یهانی مفهوم نظم ک ونیزاسیاز آنجا که سکوالر

 ییارویها، که از رومردم و فرهنگ انیم یاشهی ر یهارا کاشت. تفاوت تیاز انسان روادارتربازتر و  یدگاهید

  یو آداب و رسوم مردم بوم ویژگیدرک  یبرا ییهابخش تالش، الهامگردیدبه وضوح آشکار   کایبا قاره آمر هاییاروپا

 .با آنها آشنا شدندناگهان  هاییاروپانسل قبل کامال  ناشناخته بود،  کیکه وجودشان  ،ییراروپایغ هاونیلید. مش

اعتبار قلمرو  ازین نی. اشد جادیا یبه درک تنوع قوم یمبرم ازین کرد، کشف ، قاره امریکا رادیجهان جد ،اروپا که زمانی

 را به وجود آورد. 18ی قیتطب یشناسمردم کوچکتر کرد و در درازمدت علم  از پیش  شی را ب ینید تی مرجعو 

 19زدهزده و بازافسونبازخرافات تواندیجهان م ایکه آ  شودیسؤال مطرح م نیا عتا  یطب  ییزداافسون خیبه تار  ینگاهبا 

ارائه  یمهم نشی وبر ب ز ین  نجایتواند. در ا یم استیوجود دارد که حداقل در عرصه س ی نگران کننده ا یشود؟ نشانه ها

بخش آنها  که الهام یاهداف فیاما لزوما  در تعر ستندخوب ه نیقوان یدر اجرا هایکرد. او خاطرنشان کرد که بوروکراس

اهداف را دوباره   نیکند که ا یباز م 20ک ی زماتیظهور رهبران کار یرا برا ییفضا پدیده نی. استندیهستند، خوب ن

  گرمسحورکننده و افسونکامال   زمایکنند. کار یمگرگون را د یاسیس ستمیس ،ندیفرآدر اوقات  یکنند و گاهیم فیتعر

دانش علمی و با  انشهروندویژه در بستر جامعه ناآگاه، دارد، بهخود را  یمنطقریغ کنندگی و جادویافسون  ،است. قدرت

 کاریزماتیک با امکانات مادی و تبلیغی زیاد. عدم استقالل اندیشه و با رهبران اجتماعی اندک، 

 

عوام   به قدرت رسیدنکه از  یستمیس سازی داشته باشد،افسون  دموکراتیک باید سازوکاری برای یاسیس ستمیس کی

 کند.  یر یخود، جلوگ یزمایکار قیاز طر ،، شیادان و جالدانهابیفر

 
18 comparative ethnology 
19 re-enchanted 

  ژهیو یهاو دارا بودن صفت یرعادیغ تی جذاب ی( در لغت به معنسما« یتلفظ »خاربا  χάρισμαی ونانیبه  Charisma) زمایکار ای یفََرْهَمند  20

 به دارد. یاجتماع ی وجمع کاراییکه  یفرد یاهاست. جاذبهانسان گر یاز د یادیتعداد ز شی است که مورد پسند و ستا یفردو ممتاز و منحصربه

 کاربرد .آمدیبرکت، و موهبت م ت، یمتانت، جذاب یبه معنا تاس«یاست که خود از »خار «یذات به»جاذ یبه معنا زما«ی»کار ، ی شناسشهیلحاظ ر

اصطالح   نیاسباب رواج ا ک«ی زماتیآغاز شد. وبر با طرح »اقتدار کار ستمیقرن ب  لیدر اوا ، ی شناس آلمانبا ماکس وبر، جامعه  زمایمدرن کار

و »اقتدار   «یمشروع«، در کنار »اقتدار سنت تی»حاکم یهاو سرچشمه هاوهیش لیو تحل  یبندطبقه یدر طرح خود برا وبر. را فراهم کرد

  گرفت، یرهبر برجسته م کیدر وجود  یمتجل یزمایخود را از کار تیقائل شد که مشروع تیاز حاکم یبه نوع سوم «، یقانون - یعقالن

بر انبوه مردم حکومت   ک«اشی زماتیاتکا داشت و با »اقتدار کار اشیاالهو شبه ییاستثنا یهار خصلتب یو یدن وسکوالر  یاوهیکه به ش یرهبر

  یاز »وفادار کیزماتیاقتدار کار بر این باور است که ، و »اقتصاد و جامعه« «یدارهیو روح سرما یوبر در دو کتاب »اخالق پروتستان.  کردیم

 . یردگینهاده« نشات م انیکه بن  یشخص و الگوها و نظام کی  لی بدیب  صیخصا ای ، یانبوه مردم به »قداست، قهرمان «یو سرسپردگ

ماندال   و نهرو ، یگاند رهبرانی چوناند و افتاده یاعتباریو ب یبدنام به ورطه  و خمینی نیاستال ، ی نیموسول تلر، یهمچون ه رهبران کاریزماتیکی 

 ند و الهامبخش رواداری و آزادی هستند. شویم ادیبا عالقه و احترام  



به وجود  یبحران طی شرادر  ، نه درک دقیق از قوانین اجتماعی و اقتصادی واستوار است احساسات هیبر پا زمایکار

خود را تبلیغ ها رسانه اطالعات در درپراوهام و متوهم  یبا دستکار ودرک بحران  زماتیک بایرهبران کار. دیآیم

 کنند. می

های صنعتی، علمی و فنی در رشد مردم و خطری که از  ی حماقت خود به تاثیر پیشرفتپادشاهان و روحانیون با همه

ی توان جلوی رشد فن و دانش در خاور میانه  کرد دریافتند و با همهاین راه استبداد شرقی و خرافات اسالمی را تهدید می

راع آن در ایران رایج شد. مدارس و دانشگاه مبتنی با  تس از اخسال پ  چهارصدرا گرفتند. صنعت چاپ جدید پس از 

 کند.علوم جدید تا به امروز با دشمنی حاکمان و روحانیون دست و پنجه نرم می

  ی، زمانهای دینی چه در مسیحیت و چه در اسالم، کارنامه سیاهی دارند. بر بستر این کارنامه سیاهحکومت

در سیاست و  به طور گسترده  نیریبازار آزاد و سا یدارهیسرما سم،یالیسوس  سم،یونالیسکوالر مانند ناس یهایدئولوژیا

 ساختن جوامع مدرن دست به کار شدند.

  ،مشکالت ها وهای سکوالر در جهان سوم، بحران اهات دولتبهای استعماری و امپریالیستی و اشتبر بستر سیاست

های ناآگاه و مذهبی را  ، تودهارائه کنند فریبانه و آرمانگریانهعوام نیگزیجا یهایدئولوژیتوانستند ا یمذهب یهاگروه

و در برخی از  دننک  جادیا یمؤثر پندار، جهادیبزرگ، خشن، متعصب، خودحق یاس یس -ینید یهاو سازمان بسیج

چشمگیر   منفی صلح و امنیت جهانی تاثیرهای اقتصاد، کشورهای جهان سوم قدرت را به دست گرفتند و در سیاست،

 گذاشتند. 

در این   یمذهب مداراناستیو س قرار داد یدر حالت تدافع همرا در کشورهای سکوالر  سم یسکوالر  اسالمگرائیبرآمدن 

متفاوت است،   اریجنوب بس جهانمتحده با  االتیاگرچه اهای خزنده و مذبوحانه خود را شروع کردند. حملهکشورها 

که   یعال وانی. دهستیم  یبه اقدامات سکوالر دولت یواکنش یتا حد ۱۹۷۰از حدود سال  یمذهب  هایاستیظهور سشاهد 

را  یاحکام  ۰۳۱۹دهد، تنها در دهه  یپاسخ م 21«کایآمر یمدن یهای آزاد هیاتحاد»مطرح شده توسط   یهابه پرونده

کننده    زهیسکوالر یاقدام دولت نیدوم چند ی. پس از جنگ جهانه استآغاز کردرا ها التیدر ا سایکل- دولت ییبر جدا یمبن

در مدارس در   عبادتکردن  یرقانونیمتمرکز شده اند، غ یعال اهدادگ میوجود داشت، اما مخالفان ضدسکوالر بر دو تصم

 افتهیادامه  زیتکامل ننظریه در مورد  یراست مذهب یقبل ی. نگران۱۹۷۳در سال  نیشدن سقط جن یو قانون ۱۹۶۲سال 

. پس از سال سکسدر مورد  یحت ای ییتمرکز بر مخالفت با آموزش مدارس در مورد همجنس گرا نیاست. همچن

  یبوش، کمتر سکوالر شد، و بودجه فدرال را برا  وی بلجورج د یجمهور استیمتحده تحت ر االتی، دولت ا۲۰۰۱

  نیو تأم یادیبن یهاسلول هایپژوهشدر مورد  یمذهب یهاکرد و با مخالفت تصویب مان«یبر ا  ی»مبتن ییهابرنامه

 شود، موافقت کرد.   یم نیسقط جن نامبردن ازکه شامل  یالمللنیب یهابودجه برنامه

 رانیهمانطور که در ا ،یکار آمدن احزاب مذهب یشد، با رو جادیا یدولت ونی زاسیکه توسط سکوالر یراتییاز تغ یاریبس

با مشکالت اجتماعی، اقتصادی و نارضایتی عمدتا    مخالفان سکوالریسماند. حفظ شده ،بینیممی و ترکیه و افغانستان

جدائی زن و مرد،    ،یپوشش مذهب موری چونگسترده مردم به ویژه جوانان و زنان روبرو هستند. آنها بیشتر بر ا

جلوگیری از تحصیل زنان و نگهداشتن آنها در خانه، دشمنی با ادیان و مذاهب و خداناباوری، جلوگیری از سقط جنین، 

 ستیز متمرکز هستند. نوین و خرافه هایگسترش جهادگری، جلوگیری دانش

تان و به نوعی ترکیه، و برآمدن طالبان، داعش، بوکوحرام  های شرعی در ایران، سومالی و افغانسظهور مجدد حکومت

 ی سده میانه را زنده کرده است.  شدهی فراموشو ... خاطره

ها جنگی پیشرفته  آنها سالح. ظاهر شدند دند،از آنچه بو  ترو وحشیانه تر، گستاخانهترمنسجمضدسکوالر  یهایدئولوژیا

  ی پیشرفت علمی و صنعتی سکوالریسم تکامل یافت را برای اشاعه خرافات، تحمیقسایههای تبلیغاتی که در و رسانه

آنها مقاومت جدی در سراسر   عاصری تاریخی و م گیرند، اما با کارنامهو گسترش جنگ و جهاد بکار می هاتوده

 
ها بر  از آن یکی باشدیم یرانتفاع یشامل دو سازمان غ American Civil Liberties Union ,(ACLU) کایآمر یمدن یهایآزاد  هیاتحاد  21

خود را  تیمأمور هیاتحاد نی . اقوه مقننه رد یگریموضوع الب یبر رو گریتمرکز دارد و سازمان د هیاتحاد نیو ارتباطات ا  ییامور قضا یرو

  است: ریبه شرح ز هیاز مواضع اتحاد  یبرخ. استاعالم کرده کایآمر یشده در قانون اساس نیتضم یهایو آزاد  یدفاع و حفاظت از حقوق فرد

  تیحما، و خبر  انیب یاز آزاد تی حما، است ی از س نید ییجدا، جوآنا یومار نیکوکائ ن، یهروئ  هیعل ییجزا نیاز لغو قوان تی حمای، مذهب یآزاد

 یها گروه یبرا یاز حقوق کامل شهروند تیحما ، نیو سقط جن یاز باردار یریشگی مثل همچون پ دیاز حقوق تول تیحما ، از لغو مجازات اعدام

 . یتیبیجال



های  . حکومتکشورهای اسالمی برای راندن مذهب از سپهر عمومی به سپهر خصوصی به سرعت در حال رشد است

 نظیر جوانان و زنان روبرو هستند. شرعی با مقاومت بی

که در حال  ییدر کشورها سمیرسد سکوالر یندارد. به نظر م یتیاروپا اهم  شتریو در ب نیدر ژاپن و چ یمذهب استیس

 یاختصاص داده اند، مانند اروپا یاجتماع یمنیا یبه شبکه ها یکه منابع قابل توجه ییدر رفاه و در کشورها و رشد

، با عدم شناخت اروپائیان از عمق  یغرب یمسلمان در اروپا تیحال، حضور جمع نیتر است. با ایو کانادا، قو یغرب

خوئی اسالمگرایان و جهادگران اسالمی و عدم شناخت غرب از دروغگوئی و  ماندگی و درجه خشونت و درندهعقب

امکانات امنیت شخصی،   ،ن از رواداری، دموکراسیناسوء استفاده مسلما ،مسلمان غیرقابل اعتمادبودن رهبران

اما در در . ندنک و می کرده است جادیا ییاروپا  سمیسکوالر یرا برا یمشکالت ی رفاه غربی،اقتصادی و اجتماعی جامعه 

فنی مدرن، عزم خود را   تکنولوژیک وهای شرعی مجهز با امکانات ی حکومتخاور میانه، مردم با تجربه روزانه

سکوالر و قوانین شرعی به قوانین  حکومت  برای راندن دین به سپهر خصوصی، جایگزین کردن حکومت دینی با 

 اند.وضعی جزم کرده

 احد قربانی دهناری

 ۲۰۲۲ژوئن  ۳۰ - ۱۴۰۱ ریت ۹
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